
 

ام       ا ع وان للتكنولوجي غ ي رآة تزون ست ش أس
ات 2006 غ لآللي شرآة وو تزون ة ل  آخليف

ام      ,الكهربائية شئت ع إن    .1980والتي أن وم ف والي
ايوانيين          تزونغ يوان هي واحدة من المصنعين الت
ة وزين المتخصصة عالي ات الت سيين لماآن -الرئي

  .األداء في تايوان
وير والتح   ة للتط وان مكرس غ ي سين إن تزون

المستمر لماآنات التوزين بالتوازي مع إتجاهات        
إطالقها .تفان يثبتها على الرغم من أندادها    ,السوق

و ا وه ب آلي وذج محوس ش إم(ألول نم ي إت -ت

وع -ووحدات دوران أخرى قرصية     ,)الكلتشات(والذي طور لكشف توازن ديناميكي وتصحيح المقابض      ,)311 سوقي     ,الن صاعد ال ة الت تظهر بداي
  .رآة عن طريق التحول من ماآنات التوزين التقليدية إلى النماذج الرقميةلحرآة الش
ة     ) 311-تي إتش إم  (ويظهر ا لماآن شغيل           -سطحا بيني ة ت سير وفق أنظم سانية مطورة ت دوز "إن ات            ,"وين ددة من الترتيب ا متع شاشة تظهر أنواع وب

  .وزن سهل وقراءة واضحة للمعلومات-إلختبار توزين
ة     , الماآنة تضبط أوتوماتيكيا زوايا الالتوازن إلى الوضعيات المرغوبةفإن,ولتحقيق أداء أفضل   وزين لقطع يم الت وتتيح للمستخدمين إعادة ضبط ق

  .حاسوبيا وبكبسة زر واحدة-وهذا يسمح بقياسات وتصحيحات موضع سهلة موجهة.عمل مع مؤشر لوضعية معيارية أو دومعيارية
ات        شمل ماآن شرآة ي اج ال ط إنت إن خ وم ف ية والي وزين دوارة أوتوماتيكيةخماس ة -ت ة   ,المرحل ة ثنائي وزين دوارة أوتوماتيكي ات ت -وماآن

وزين قرص    ,المرحلة ة   -وماآنات ت ابح أوتوماتيكي ع    ,مك وزين تصحيح موق ات ت سية     -وماآن ة مع آاشفات لم ة عمودي دات    ,آلي وزين لمع ات ت وماآن
دوران   ,وماآنات توزين صغيرة ,وماآنات توزين ديناميكي  ,خراطة الخشب  ة ال ع أوتوماتيكي راوح     ,وماآنات توزين ودف وزين شفرات م ات ت وماآن

ة ورياضة  ,ت الطحن السرعة لعجال -وماآنات فحص تلف دوارة عالية    ,مستطيلة موجهة حاسوبيا     وزين دوارة  ,ومعدات لياق ات ت ومزودات  ,وماآن
  .العالية-)آر بي إم(وصلصال توزين لدوارات ,)بي+إيه(وراتينج ,وقطع آليات وملحقاتها,وعدادات سرعة رقمية,)دي سي(طاقة 

ة أنشئت تزونغ يوان مختبر فحص وزن محلي حيث تستخدم محلالت صوتية مت             ,وإلرضاء عمالئها بشكل أفضل    ددة  ,قدم اييس  ,وعدادات متع ومق
  . لتوفير خدمات رقابة وإختبار اإلهتزاز الميكانيكي والتوازن17025آي إي سي /جميعها حاصلة على شهادة آيزو-سرعة معتمدة

ة إضا        ,وبفروع في الصين,وبتقدم تكنولوجي جيد والتزام قوي بالجودة ورضى العميل     ك الدول دة في تل سمعة جي وان أسست ل ى  فإن تزونغ ي فة إل
 .وتايلندا,وماليزيا,والسويد,وهونغ آونغ,)دبي(واإلمارات العربية المتحدة,وفيتنام,وإندونيسيا,والهند,وإيران,والفلبين,واليابان,المتحدة الواليات

 .ماآنات توزين محوسبة آليا

Tzung Yuan Technology Co., Ltd. 

Tzung Yuan Technology Co., Ltd. 

No. 60, Lane 523, Zhongzheng Rd., Sec. 3, Rende Dist., Tainan City 717, Taiwan 

Tel: 886-6-272-5000         E-mail: tzung.hsin39@msa.hinet.net          

Fax: 886-6-207-1000         Website: www.tzungyuan.com.tw 


